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Beste lezer,
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INFO@RLM.BE, WWW.RLM.BE, 050 70 00 42

NIEUWE LANDSCHAPPEN
En ook nog:
Cursus poelmaster
Meetjeslandse scholen bouwen bijenhotels!
Beheerovereenkomsten, een nieuwe start!
Aankondigingen

Beste lezer,
Met het Regionaal Landschap 
werken we aan het behoud van 
het traditionele Meetjeslandse 
landschap.  Dit voorjaar brengen 
we een Landschapskrant over 
‘nieuwe’ landschappen.  Is dit 
een tegenspraak ?

Neen, landschappen zijn voortdurend in verandering.  Altijd al 
geweest.  De zoektocht naar manieren waarop we het traditionele 
landschap kunnen bewaren in een steeds veranderend platteland 
is een interessant, maar ook moeilijk onderwerp.  We hopen dit 
complexe verhaal in deze Landschapskrant ietwat te kunnen 
verduidelijken.

Maar het moet ook niet allemaal moeilijk zijn.  We hopen u dit 
voorjaar te ontmoeten op de vele plezante activiteiten die 
RLM en verschillende andere organisaties op touw zetten in het 
Meetjeslandse landschap. Verder geven we u ideeën om ook zelf 
de handen uit de mouwen te steken.  

Veel leesplezier!

Geert De Roo,
Voorzitter Regionaal Landschap Meetjesland vzw
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Heb jij ook gemerkt dat Elia een nieuwe 
hoogspanningspost bouwt in Zomergem, 
dichtbij de N9? Of zag je vooral de vele 
nieuwe bomen die Regionaal Landschap 
Meetjesland er heeft geplant?

Toegegeven, een nieuwe hoogspanningspost is niet 
zozeer een aanwinst voor het landschap. Toch is zo’n 
post noodzakelijk, in dit geval om windenergie van 
de Thorntonbank in de Noordzee te vervoeren en te 

herverdelen over België en de buurlanden. Zomergem 
werd hiermee – tenminste wat energie betreft – het 
centrum van het land. We mogen dus best trots zijn 
op ‘onze Horta’, de post die heel wat gebieden zal 
bevoorraden. 

Onder het motto ‘voor wat hoort wat’ vroeg 
Elia aan RLM om de nieuwe hoogspanningspost 
landschappelijk beter in te passen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Maar liefst 550 bomen en ongeveer 5300 

haagplanten kregen een plekje in de omgeving van 
Horta. Ze zijn te bewonderen langs Langeboeken 
en Korteboeken-Bekestraat, het Hoekestraatje, 
de Kruisstraat, de Hogevoorde, het Klaverstraatje 
en andere (ruilverkavelings)wegen, zowel in de 
wegberm als in de tuinen van omwonenden. Knipoog 
dus even naar de buurman achter de haag of naar 
de burgemeester, zij zorgden ervoor dat je alsnog 
kan genieten van een mooi en sfeervol, aangekleed 
landschap.

Hoogspanningspost ‘Horta’ in een groen jasje

Langs lijnvormige landschapselementen zoals bomenrijen, houtkanten, 
hagen, vinden heel wat dieren hun weg. Vooral vleermuizen jagen langs 
deze oriëntatiepunten, omdat hier veel insecten voorkomen. Zonder 
deze verbindingslijnen hebben ze het moeilijk om zich te verplaatsen 
tussen hun slaapplaatsen en hun voedselgebied. Behalve insecten, zoals 
dag- en nachtvlinders, profiteren ook vogels zoals wielewalen, spechten, 
maar ook muizensoorten, eekhoorns en zelfs paddenstoelen van deze 
‘natuurlijke autostrades met bijbehorende wegrestaurantjes’

Landschap ten noorden van Maldegem-Donk op de grens met Sijsele. Ook hier is de druk 
op het landschap groot en verdwijnen bomenrijen langs (buurt)wegen en waterlopen... 

Plantrecht vs plantplicht
Gedurende vele decennia gebruikten eigenaars het recht om 

bomen te planten in de bermen van de buurtwegen. De 
meeste wegen in het Meetjesland werden geflankeerd 

door rijen populieren, zomereiken, abelen en vroeger 
ook olmen. Door de verminderde geldwaarde van het 

hout werden gekapte bomen de jongste decennia 
nauwelijks vervangen, ondanks de plicht om 
opnieuw te planten. Een flink percentage van het 
totale aantal bomenrijen is inmiddels verdwenen 
met een afname van de landschappelijke en 
ecologische waarde tot gevolg.
Samen met de partners probeert Regionaal 
Landschap Meetjesland het tij te keren. 
Waar mogelijk worden bomenrijen opnieuw 

aangeplant of aangevuld. 

herstel van populierendreef  
in Assenede
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Geelgorzen 
bedanken 
Oosteeklo!
Een viertal jaar hebben we heel wat inspanningen gedaan 
om de laatste Meetjeslandse geelgorzenpopulatie meer 
ademruimte te geven. Wie deed wat? En waarvoor dank!

• Geelgorsspecialist Danny Camerlinck (Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen) 
helpt ons met het opvolgen van de populatie. 

• Ook zin om je ‘zaadjes’ bij te dragen? Het kan nog! Wie een akkervogelstrookje 
in Oosteeklo wil inzaaien, kan bij ons zaad bekomen! 

  HELENE.QUIDE@RLM.BE, TEL 0474/55 61 73

Vrienden van de Begijnenakker 
en het bewonersplatform 

Oosteeklo zetten ‘hun’ 
geelgorzen in de aandacht! 

Zowel de 
gemeente 

Assenede als 
enkele particulieren 

hebben bijkomende houtkanten 
aangeplant, nodig als zangpostjes 

en dekking voor de geelgorzen. 

Tussen de maïs en de aardappelen werden er perceeltjes 
ingezaaid voor de geelgors, maar daar profiteerden 

ook andere akkervogels, vlinders en bijen van. In 
totaal zorgden landbouwers, particulieren, imkers 

en ook jagers telkens een jaar lang voor een 
viertal hectare akkerranden met bloemen en 
zomertarwe. De jonge akkervogels hebben 
de insectjes nodig, de tarwe biedt nog 
wintervoedsel en dekking, dus het 
hele jaar rond hebben we 
voor hen gezorgd!

Meer weten? RLM heeft een mooi informatieblad voor jou, waar je alles 
leest over de Bruine kiekendief, leefwijze- en gebied, problemen en 
oplossingen voor de ‘graankiekendieven’.

  HELENE.QUIDE@RLM.BE
ZIE OOK:  WWW.INBO.BE

We kennen de onmiskenbare duik-, tuimel- en glijvluchten van onze Bruine 
kiekendief boven de rietvelden.  Sinds kort weten we heel wat meer over 
onze bekendste roofvogel uit het Krekengebied. Hun ‘avonturen’ werden 
gevolgd door een wetenschappelijk onderzoek bij het INBO (Instituut voor 
Natuur- en Bosonderzoek).
Wat vertellen ons de Bruine kiekendieven Peter en Jozef, die een zendertje 
omkregen én de vele gekleurmerkte jongen? 

• Voorjaar: eindelijk terug thuis uit Afrika! Eens zien of er al collega’s zijn in 
‘mijn’ rietveld ?

• Aan welk kiekendiefvrouwtje vertoon ik mijn kunsten? Ik zal wel voor een 
muizencadeautje moeten zorgen!

• Waar gaan we ons nest maken: in het riet of toch maar proberen in het 
graan? Benieuwd of dat groepje onderzoekers er ook weer bij zal zijn? 
Ons nest in het graan hebben ze alleszins beschermd tegen uitmaaien, 
de boer heeft het gerespecteerd. 

• Eten we vandaag weer muis of ander klein grut? Langs de dijken, 
bermen en grasland vind je altijd wat naar je gading.

• Uitkijken voor de buurman, want daar deel ik noch vrouw, noch eten 
mee! Ondertussen heb ik ook al leuke slaapplaatsjes gevonden.

• Beschermen van de jonkies in ons nest, kraaien en vossen lusten ze ook 
wel…

• Einde van de zomer…onze taak zit erop, de kinderen trekken hun plan 
wel.

• Hopelijk overleven we onze wintertrek naar West-Afrika en kunnen we 
terug naar het Meetjesland. Zullen we die vogelkijkers weer eens laten 
genieten van onze vliegkunst!

Peter en Jozef:  
twee Meetjeslanders 
overwinteren  
in West-Afrika!
In de tijd dat de dieren nog spraken, hadden we deze onder-
zoeken helemaal niet nodig gehad…
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Tijdreis door het Meetjeland

Maken bomen het verschil… 
naast een rij windmolens?
Je merkt het misschien ook, ons landschap verandert snel. En dat is eigenlijk niet nieuw. Het landschap 
kan je zien als iets dynamisch, een soort ‘afdruk’ van de maatschappij. Het landschap verandert, 
elke dag opnieuw. Oudere elementen verdwijnen of worden verweven met nieuwe. Dat wringt soms, 
maar het kan ook mooi zijn. Wie het landschap leest, vindt een samenspel van menselijke ingrepen, 
behoeften, belangen en natuurlijke schommelingen. Een lappendeken, een opeenstapeling van 
lagen – noem het zoals je wil – een kunstwerk waar je de sporen van eerdere generaties in terugvindt. 
Moeten we om die verandering treuren, of is het gras in de toekomst ook frisgroen?

Door de eeuwen heen was de mens in 
beweging, en dat merk je aan het landschap. 
Meer inwoners, toenemend transport van 
mensen en goederen en technologische 
vooruitgang zorgen voor een evolutie van de 
wegeninfrastructuur en nutsvoorzieningen. 
Toen paard en kar niet langer volstonden 
om alles (tijdig) te vervoeren, ontstonden 
er alternatieven. Gemotoriseerde vaar- en 
voertuigen werden groter, en eisten op hun 
beurt aanpassingen aan kanalen, wegen en 
spoorlijnen. 

De eerste wegen groeiden vanzelf en 
onopvallend in een ‘ongeschonden’ 
landschap:. Naarmate er meer werd gereisd 
en verhandeld werden de littekens groter en 
dieper.

Het is anno 2015 een uitdaging, de schaal 
in het landschap te respecteren. Een juiste 
verhouding te vinden tussen grote torens en 
kleine woningen, brede autostrades en trage 
verbindingswegen,… 

Vandaag zijn openbare nutsvoorzieningen 
vaak verplicht om bij te dragen aan de 
leefomgeving, als hun grote projecten het 
landschap aantasten. Vanuit het Regionaal 
Landschap werken we hier graag mee, 
zolang omwonenden én het landschap 
ervan genieten.

Kanaal De Lieve bij 
de Bertjesbrug in 
Waarschoot, ca 1910

Station Adegem met statiemolen, 
ca. 1900

Spoorwegen
Niet lang na de Belgische 

onafhankelijkheid werden de 
eerste spoorwegen in ons land 

aangelegd. Lijnen 50 Gent-Brugge 
(1838), 58 Gent-Eeklo-Brugge en 55 
Zelzate-Eeklo doorkruisen het Mee-
tjesland. Lijnen 58 en 55 werden 

(gedeeltelijk) opgebroken in de 
jaren ’60 en zijn nu omge-

vormd tot fiets-o-stra-
de. 

Waterwegen
De Lieve (13de eeuw), 

de Brugse Vaart (17de eeuw), 
het Leopoldkanaal (ca 1850), 

Kanaal van Schipdonk (ca 1850): het 
zijn waterlopen, in de bedding van 
bestaande waterlopen gegraven voor 
personen- en goederentransport of 
voor waterafvoer. Sommige kanalen 

werden nadien verder verbreed 
of rechtgetrokken, andere 

verloren hun functie.

Brugse Vaart en 
tramlijn langs 
Koning Leopolstraat, 
Lovendegem (toen 
Vaertweg), 1939

Steenwegen
Oude weg Brugge-Gent 

over de cuesta, N9 Brussel-
Oostende Autosnelweg E40, 
Expresweg N49 Antwerpen-
Knokke, en ‘kleinere’ ver-

bindingen tussen dor-
pen en steden.



Pylonen
de allereerste 150kV-hoog-

spanningsleiding in België kwam er 
in 1960, ten zuiden van Maldegem. Net-

beheerder Elia vervangt deze binnenkort door 
380kV tussen Eeklo en Brugge ten noorden van 

Maldegem, grotendeels langs het tracé waar sinds 
1976 een 150kV-leiding loopt. In 1984 kwam er ook de 
380kV-leiding tussen Zomergem en Eeklo-Noord. Mo-
menteel moderniseert Elia de verbinding Zeebrugge 
– hoogspanningspost Horta in Zomergem, binnen het 
project ‘Stevin’. Elia vroeg RLM om deze ingrij-
pende landschapswerken te helpen 

compenseren in de directe 
omgeving. Lees meer 

op p. x in deze 
krant.
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Fluxys-leiding kruist Aalterbaan 
in Maldegem, zicht op 
Drongengoed

Leidingen 
In 1997-1998 werd dwars 

door België een bijna 300km 
lange aardgasleiding aangelegd. 

Deze ‘pipeline’ loopt dwars door het 
Meetjesland. Oranje kapjes markeren de 

leiding in het landschap. Bovenop de leiding 
mogen geen bomen groeien. In 2015 plant 
Fluxys, beheerder van het aardgasvervoersnet 
in België, een nieuwe aardgasleiding 

over een lengte van 74km. De nieuwe 
pijpleiding loopt van Alveringem naar 

Maldegem waar ze aansluit op 
het bestaande netwerk.

Populierendreef langs 
Schipdonkkanaal 
camoufleert eerste 
windmolens in Eeklo 

Windmolens
Windenergie brak in 1999 voor 

het eerst door in het Meetjesland: 
men startte met de bouw van 2 vergunde 

windmolens, die sinds juni 2001 wind omzetten 
in energie. Intussen kleuren 10 extra windmolens 

het landschap tussen Eeklo en Maldegem; de 
Provincie Oost-Vlaanderen besliste eind 2014 
dat deze verder aangevuld kunnen worden tot 
maximum 44 molens tussen Maldegem en Kaprijke. 
Omwonenden denken mee over de besteding 
van het omgevingsfonds, een compensatie 

van de projectontwikkelaars. Windmolens 
met een hoogte van 97m vragen immers 

om groen in de omgeving, zodat 
de schaal in het landschap 

opnieuw klopt. 

Pylonen markeren 
samenkomst van twee 
hoogspanningsleidingen in 
Zomergem



Beheerovereenkomsten:  

een nieuwe start!
Het was een tijdje stil rond de beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Maar 
vanaf 2015 kunnen we er weer ten volle in vliegen. Met een nieuwe wetgeving en een vernieuwd aanbod 
van maatregelen gaan de bedrijfsplanners van de VLM de baan op bij landbouwers die interesse hebben 
om hieraan mee te werken. 

De nieuwe beheerovereenkomsten dragen bij aan de 
plattelandsontwikkeling zoals voorzien in het hervormde 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De 
beheerovereenkomsten zijn bedoeld om bij te dragen aan de 
biodiversiteit, het landschap en de verbetering van het bodem- 
en waterbeheer in het agrarisch gebied. Land- en tuinbouwers 
kunnen een vijfjarige beheerovereenkomst sluiten met de VLM 
als ze, in ruil voor een jaarlijkse vergoeding, extra inspanningen 
willen doen op hun bedrijf voor de natuur en het milieu. 
Deze inspanningen omvatten onder meer het onderhouden van 
kleine landschapselementen (KLE’s) zoals houtkanten, hagen, 
knotbomenrijen, etc. maar ook het aanleggen en onderhouden 
van grasstroken waarop niet mag bemest of gesproeid worden 

aan de randen van akkers, of het botanisch beheren van 
soortenrijke graslanden. Nieuw zijn ook de bloemenstroken, 
die op bepaalde plaatsen kunnen aangelegd worden ten 
voordele van bestuivende insecten zoals  vlinders en  bijen. 
Daarnaast biedt de VLM ook nog heel wat maatregelen aan 
ten voordele van akker- en weidevogels in de vorm van specifiek 
graslandbeheer of aanleg van vogelakkers. 
Wil je meer informatie hierover of wil je weten wat er mogelijk 
is op jouw landbouwbedrijf? Neem dan gerust contact op met 
Julie Verstraete, de bedrijfsplanner van de VLM voor de regio 
Meetjesland, of neem een kijkje op de website www.vlm.be.

  JULIE VERSTRAETE, JULIE.VERSTRAETE@VLM.BE, 0494/56.48.36

Meetjeslandse scholen  
bouwen bijenhotels!
Met middelen van de provincie organiseerde RLM in september vorig 
jaar een drukbezochte workshop bijenhotel bouwen voor leerkrachten. 
Met de opgedane kennis én een gratis pakket bouwmaterialen zullen 
de scholen die deelnamen met hun leerlingen in de lente een eigen 
bijenhotel bouwen. RLM leent ook gereedschap uit waarmee kinderen 
op een veilige manier kunnen bouwen aan hun droomhotel voor bijen. 
Gemeentelijke basisschool Kruipuit te Maldegem beet ondertussen de 
spits af. Onder leiding van meester Anthony bouwden leerlingen met 
veel enthousiasme een viersterren bijenhotel als warme nestplaats voor 
solitaire (niet-stekende) bijen en andere kriebelbeestjes. 

De onderstaande scholen bouwen in de lente 
ook een bijenhotel… wordt dus vervolgd!

• VBS Kleiheuvel te Kleit, Maldegem

• BS De Bron, Lovendegem

• Koninklijk Atheneum Maldegem

• VBS De Parel, Maldegem

• Leefschool Klavertje 4, Nevele

• Leefschool Droomschip, Eeklo

• Basisschool de Tandem, Eeklo

• De Zonnewijzer, Eeklo

• VBS St. Barbara, Evergem
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MEI

8
VRIJDAG

2015

MEI

9
ZATERDAG

2015
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Vrijdag 8 mei: theorie, 19u30-22u,
in zaal Adegem, gemeentehuis Maldegem
Zaterdag 9 mei: praktijk, 10u-12u, locatie volgt nog

Wat leeft er allemaal in een poel 
in tuin, weide of bos? Hoe leg je een 
natuurlijke poel het best aan? Welke 
trucjes bestaan er om zoveel mogelijk leven 
in de brouwerij te brengen? Je komt het allemaal 
te weten tijdens deze cursus van Robert Jooris en Paul 
Haustraete, twee ‘kraks’ in het vak. Op de theorieles krijg 
je een gratis syllabus in kleur. Tijdens het praktijkgedeelte (kinderen 
welkom!) leren we op een mooie locatie hoe je een poel het best kan 
bemonsteren en hoe je de ‘vangst’ voorzichtig hanteert en op naam kan brengen. 
Van de provincie Oost-Vlaanderen krijgen alle deelnemers ook een cadeautje: 
een kinderpakket bestaande uit een schepnetje, stevige determineerkaart en 
loupepotje. Zo kan je in de poel thuis aan de slag met je kinderen of kleinkinderen!

 MEER INFO EN INSCHRIJVEN VIA WWW.RLM.BE

Cursus Poelmaster

Gezocht: 
m/v die graag knutselt  
met een hart voor natuur, 
landschap en kinderen
Bij RLM knutselen we regelmatig één en ander in mekaar: een 
originele infostand of workshop met kinderen, een namaakboom, 
een reusachtig bijenhotel,… Voor al die leuke werkjes zoeken we 
vrijwilligers die af en toe in ruil voor een vrijwilligersvergoeding 
wat willen knutselen. 

Wat?
Je kan kiezen om al of niet samen met 
kinderen knutselwerk te doen voor 
RLM. Om een concreet voorbeeld 
te noemen: je knutselt b.v. op de 
Meetjeslandse Plantdag met 
kinderen nestkastjes in elkaar. 
Wij betalen uiteraard al het 
materiaal dat je nodig hebt. 

Waarvoor?
Als vrijwilliger krijg je een 
onkostenvergoeding of 
vrijwilligersvergoeding (max € 
32 per dag waarop je enkele 
uren voor ons werkt). Daarnaast 
krijg je heel wat voldoening van 
een enthousiast publiek dat net als jij 
geïnteresseerd is in natuur en landschap.

Wanneer? 
Afhankelijk van jouw voorkeuren neemt RLM contact met jou op, als je bent 
opgenomen in ons vrijwilligersbestand. Je bent steeds vrij om al dan niet toe te 
happen. Ben je geïnteresseerd in de job, dan bespreken we eerst samen de details 
(materiaal, onkosten, vergoeding,…). 

 PATRICK.DEDEYNE@RLM.BE, 050 7000 42



MET DE FINANCIËLE STEUN VAN:

COLOFON
Regionaal Landschap Meetjesland vzw is een organisatie die samenwerkt met en ondersteund wordt door Europa, de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, de tien aangesloten gemeenten,
de Polderbesturen en verenigingen actief rond natuur en landschap, recreatie en toerisme, landbouw en jacht. RLM werkt aan een draagvlak voor natuur en landschap in het Meetjesland. Door informatie,
sensibilisatie en realisatie van kleine projecten, leren we de inwoners waardering te hebben voor hun streek. Stapsgewijs en met respect voor alle partners. Onze vier pijlers: natuurbehoud en kleine landschap-
selementen, streekeigen karakter, natuurrecreatie, natuureducatie en –informatie.

De landschapskrant wordt gratis verspreid op 53.400 exemplaren en is een uitgave van Regionaal Landschap Meetjesland vzw, Marktstraat 65, 9990 Maldegem
www.RLM.be info@RLM.be 050 70 00 42 / Verantwoordelijke uitgever: Geert De Roo / Vormgeving door Steven De Dapper: www. de Zetterij .be (Eeklo) / Druk: Perka (Maldegem)
Werkten aan dit nummer mee: Adelheid De Deyne, Patrick De Deyne, Ralph Maréchal, Mieke Termont, Viola Van Rossum, Eli Vandercasteele, Bert Vermeire, Hélène Quidé. 
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Kalender
ELKE WOENSDAGNAMIDDAG
Paddenstoelenwerkgroep
Trefpunt: 14u, pas enkele dagen vooraf 
wordt beslist of en waar de tocht door 
gaat, afhankelijk van factoren
Contact: vanaelst.etienne@skynet.be, 
09 374 59 86

17 SEPTEMBER TOT 5 DECEMBER
Tentoonstelling ‘ontgroend’, over 
bladeren en herfstkleuren
Provinciaal domein Het Leen
Meer info op www.hetleen.be

ZONDAG 21 SEPTEMBER
Avonturentocht door de Vallei  
van de Oude Kale
Natuurpunt Lovendegem en 
Natuurpunt De Ratel Nevele
Trefpunt: 14u, het Drieselken, 
Biezenstraat in Merendree 
Contact: 09 372 89 28,  
natuurpunt.lovendegem@skynet.be

VRIJDAG 26 SEPTEMBER
Tips en trics voor een bij- en 
vlindervriendelijke tuin
Zie aankondiging p. 7

ZONDAG 23 NOVEMBER
Snoeinamiddag
Velt Meetjesland
Er wordt getoond hoe we best snoeien 
volgens ecologische principes.  
Bij slecht weer is er theorie ter plaatse.  
Gratis (leden) / 5 euro (niet-leden).
Trefpunt: 13u30, locatie wordt 
meegedeeld na inschrijving
Contact: 09 253 65 14,  
info.meetjesland@velt.be

ZATERDAG 13 DECEMBER
Beheerdag aan de Kanaalberm 
Knesselare
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Een ideale gelegenheid voor wie de 
natuur eens op een andere manier wil 
beleven en graag de handen uit de 
mouwen steekt. Ook wie maar enkele 
uurtjes kan is van harte welkom.
Trefpunt: 9-13u, Kanaalbrug, kruispunt 
Hoekestraat en Zuidleie, Knesselare
Contact: 0474 64 23 23,  
vanaelst.etienne@skynet.be

ZATERDAG 20 DECEMBER
Natuur.Dropping
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: Assenede (meer info volgt) 
Contact: 0472 47 26 63, 
meetjeslandsekreken@NPMeetjesland.be

ZATERDAG 27 DECEMBER
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
13-17u, overige info zie hoger

DONDERDAG 1 JANUARI
Nieuwjaarswandeling
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Contact: 09 372 68 23, 
lucdellafaille@hotmail.com

DINSDAG 24 FEBRUARI
Vorming vogelnestkasten: 
inleidende les – deel 1 van 2
Vormingplus i.s.m. Natuurpunt en 
Partners Meetjesland
Welke vogels kan je in je tuin vinden 
en hoe herken je ze? Welk soort nestje 
maken ze en hoe kan jij  helpen? 
Deelname 15 euro, inschrijven verplicht 
bij Vormingplus. 
Trefpunt: 19u30-22u, Huysmanhoeve, 
Bus 1 in Eeklo
Contact: 09 240 77 82, 
info.gent.eeklo@vormingplus.be, 
Tweede les op 28/02.

ZATERDAG 7 MAART
Snoeien om te groeien: 
kennismakingscursus fruitbomen snoeien
Zie aankondiging p. 7

ZONDAG 28 SEPTEMBER
Wandeling ‘bomen herkennen’
Provinciaal domein Het Leen
Themawandeling over bomen 
9u30 tot 11u30, gratis, inschrijven 
verplicht:   
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,
09 376 74 74

ZATERDAG 4 OKTOBER
Kindereducatienamiddag: 
speurneuzen op tocht (voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar en hun ouders)
Natuurpunt Lovendegem en 
Natuurpunt De Ratel Nevele
Info: 4 km wandelafstand,  
moeilijk voor buggy’s
Trefpunt: 14-17u, Molenmeers 
(Molendam in Vinderhoute)
Inschrijven: kikivandyck@telenet.be  
(tot 28/09)
Contact: 09 372 89 28, natuurpunt.
lovendegem@skynet.be

ZONDAG 5 OKTOBER
Bogaardendag te Nevele-Merendree
Zie aankondiging p. 3

DONDERDAG 9 OKTOBER
Voordracht: ‘Voor elke tuin een 
geschikte kip’
Velt Meetjesland i.s.m. gemeente 
Assenede en Minaraad
Kippen verwerken je groente-, tuin- en 
keukenafval en zorgen bovendien voor 
lekkere eitjes. 
Trefpunt: 20u, CC De Bijenkorf, 
Sportstraat 4 in Assenede, gratis 
Contact: 09 253 65 14, 
info.meetjesland@velt.be

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 OKTOBER 
Nacht van de Duisternis en Week 
van het Bos in Landschapspark 
Drongengoed 
Zie aankondiging p. 7

ZATERDAG 11 OKTOBER
Nacht van de Duisternis in Het Leen 
i.s.m. Volkssterrenwacht Armand Pien
Wandeling in het donker en sterren 
observeren. Met meetaparatuur gaan 
we op zoek naar de donkerste, koelste 
en stilste plek van Het Leen.
20-22u, gratis, inschrijven verplicht: 
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,  
09 376 74 74

ZONDAG 12 OKTOBER
Boleet en co. – 
Week van het Bos in Het Leen
Themawandeling over paddenstoelen.
9u30 tot 11u30, gratis, inschrijven 
verplicht: 
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be,  
09 376 74 74

ZATERDAG 18 EN ZONDAG 19 OKTOBER
Dag van de Trage Weg
Zie aankondiging p. 2

ZATERDAG 25 OKTOBER
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
Trefpunt: 13-17u, Natuurpunt-loods, 
Urselweg 81B, Maldegem-Kleit; pijlen 
volgen bij laattijdige aankomst
Contact: 050 72 00 92, 
johanbosmans121@hotmail.com

ZATERDAG 15 NOVEMBER
Dag van de Natuur:  
Maaien drijftil Roeselarekreek
Natuurpunt Meetjeslandse Kreken
Trefpunt: 9u30, kerk Sint-Jan-in-Eremo
Contact: 0472 47 26 63, 
meetjeslandsekreken@NPMeetjesland.be

Dag van de Natuur:  
Beheermoment in het Maldegemveld
Natuurpunt Maldegem-Knesselare
9-17u, overige info zie hoger

ZONDAG 16 NOVEMBER
Koken met Hermeleen
Provinciaal domein Het Leen
Deskundig begeleid maak je een 
heerlijke menu klaar, in het thema van 
het bos. 20 EUR per persoon. 
Inschrijven verplicht:  
bezoek.hetleen@oost-vlaanderen.be, 
09 376 74 74

ZATERDAG 22 NOVEMBER
Dag van de Natuur
Natuurpunt Lovendegem en  
Natuurpunt De Ratel Nevele
Beheerwerken in één van onze 
natuurgebieden, waarschijnlijk in de 
directe omgeving van de molen in 
Vinderhoute
Trefpunt: voormiddag of 14u, omgeving 
molen; auto’s parkeren best aan het 
kerkhof in de Molenslag
Contact: 09 372 89 28,  
natuurpunt.lovendegem@skynet.be

Word vriend met Regionaal 
Landschap Meetjesland
op facebook,
en volg ons overal

Prijsvraag !!!
Welk van de onderstaande namen 
is geen bestaande naam van een 
oud fruitras:
• Ossekop
• Koeiekop
• Kattekop
• Poeselse blauwkes

Stuur het juiste antwoord vóór  
3 oktober per mail naar  
info@RLM.be of per brief naar 
Marktstraat 65, Maldegem 9990. 
Uit de correcte antwoorden loten 
we iemand die een ballonvaart 
wint voor 2 personen over het 
Meetjesland.


